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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Képviselő-testületünk a  megalakulását követően a szervezeti és működési szabályzatban 
rögzítette az állandó bizottságok számát, létszámát, összetételét. 
A pénzügyi és területfejlesztési bizottság az elmúlt hónapokban már többször tartott együttes 
ülést, hiszen a feladatkörüket  általában mindig  több napirend is együttesen  érinti. 
Megítélésem szerint  a két bizottság munkáját hatékonyabban, egyszerűbben, munka, idő és 
költségkímélőbben is el lehet látni abban a  formában, ha összevonásra kerül és a jövőben egy 
bizottság látja el a két bizottság feladat- és  hatáskörét. 
 
A most beterjesztett SZMSZ módosítás ezt az elképzelést tükrözi. 
(A konkrét személyi összetételre a két bizottság jelenlegi tagjaiból az ülésen teszek 
javaslatot!) 
Kérem véleményüket és támogatásukat. 
 
Alsónémedi, 2012. január 26. 
 
         Vincze József  
         Polgármester 
Az előterjesztés törvényes: 
 
    Dr. Percze tünde 
          jegyző 
 
 

T E R V E Z E T 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2012.(II.02.) önkormányzati rendelete  
a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  többször módosított 

7/1999.(05.12.)sz. rendelet módosításáról 
 

A Szervezeti és Működési Szabályzatról 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 
Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdése d, pontjában kapott felhatalmazás alapján  Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 7/1999.(05.12.)sz. rendeletét 
(továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja. 
 

1. § 
 

A R. 37. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„37.§  (2) Az állandó bizottságok a következőek: 
 

- Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság,  
- Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság.   
- Az állandó bizottságok tagjainak névsorát ezen rendelet  1. sz. függeléke 

tartalmazza, mely a szabályzat 2. sz. függeléke helyébe lép.” 
 



   
2.§. 

 
(1) Ahol a rendelet a „Pest Megyei Közigazgatási Hivatal” szövegrészt tartalmazza , oda 
a Pest Megyei Kormányhivatal szövegrész kerül. 
 
(2) Ahol a rendelet a „Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság”, valamint a 
„Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság” szövegrészt 
tartalmazza, oda a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság szövegrész kerül. 
 
              3.§. 
 
(1) A rendelet  2012. február 15-én lép hatályba. 
 
 

Vincze József                    Dr. Percze Tünde 
Polgármester                  jegyző 

 
A rendelet kihirdetve: 
 
Dr. Percze Tünde jegyző 

 
2.sz. függelék  

 
a 7/1999.(05.12.)sz. önkormányzati rendelethez 

Az önkormányzati bizottságok személyi összetétele 
 

I.  Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság – 7 fő: 
I/1.       A bizottság tagjai: 
 

 
Török Lajosné          - elnök (képviselő) 
Zsin Géza                            - tag (képviselő) 
Józan Krisztián                   -  tag (képviselő) 
Dr. György Balázs              - tag (képviselő) 
Juhász Judit                         - tag (külsős) 
Szabó Éva                           - tag (külsős) 
Zsebedics Ferenc                - tag (külsős) 
 
  

II.  Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság – 7 fő:  
II/1.     A bizottság tagjai: 

 
……………......  – elnök (képviselő) 
………………..  - tag (képviselő) 
………………..  - tag (képviselő) 
………………..  - tag (képviselő) 
………………..  - tag (külsős) 
………………..  - tag (külsős) 
………………..  - tag (külsős) 


